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  012a-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:54(  ؟. المرأة ثوب صفة وما ؟. الضيق الثوب في المرأة أو الرجل ص�ة حكم ما - 1

  ) 00:14:29(  ؟. فيھا لكم باز ابن الشيخ مناقشة صحة وما ؟.المحلق الذھب تحريم فتوى عن تراجعتم أنكم صحيح ھل - 2

  ) 00:16:54(  ؟ بعدھا أو أوقبلھا الص�ة في فرقعتھا أو اBصابع بين التشبيك عن النھي ثبت ھل - 3

  ) 00:17:45(  ؟. الرجال صفوف مع الصبيان ص�ة حكم ما - 4

  ) 00:26:13(  ؟. فقط الدين أمور في أم والدنيا الدين أمور في تجب العلماء طاعة ھل - 5

 ) 00:29:48(  ؟) اOسد من فرارك المجذوم من فر(  و)  طيرة وO Oعدوى(  حديثيْ  بين نوفق كيف - 6
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

أما إذا كان الظاهر باطن ,إذا ظهر ظاهر القدمني فهو من العورة و قد عرفنا جواب ذلك فيما مضى  :الشيخ 

  القدمني فالصالة صحيحة وال شيء يف ذلك و لكن إذا نبهت عليها أن تسرت أيضا 

  . ... :السائل 

احلقيقة إذا كان الثوب ضيقا سواء بالنسبة للرجل أو املرأة فهذه مسالة مل أجد فيها نصا ميكن الوقوف  :الشيخ 

عنده وحتكيمه لكن أقول ينظر اىل صورة التحجيم إن كان مفتنا كما لو كان الثوب غري موجود فنعطيه حكم 

رب يسرت القدمني ال يظهر يف ذلك فتنة كما لو كان غري موجود الثوب املفقود و إن كان كما جاء يف السؤال جو 

فليس هناك فتنة كربى فما أستطيع أن أقول و احلالة هذه بأن الصالة باطلة مادام ال يوجد الفتنة و . اجلوربني 

  أظن أن اجلواب واضح إن شاء اهللا 

 ...املغلظة كالقدم و النحر و كذا هنا  بعض اإلخوة ال يفرقون بني عورة و عورة و يقولون أن العورة :السائل 

  التفريق 

أنا بعيد . فقط ليس من حيث الكشف . ال  أنا تفريقي جاء من حيث كونه مستورا بثوب حمجم أو ال  :الشيخ 

امرأة تلبس جوربا تسرت ظاهر قدمها و أخرى مش البسة القميص أو اجلالبية أو أي شيء هذا اجلورب . الكالم 



  على الفخذين لو كانت مش البسة شيء الطويل يلي بعض 

كهذه اليت يظهر منها . هل يقول قائل أن الصورة األوىل املرأة اليت فقط يظهر منها قدمها احملجم باجلورب 

  فخذها احملجم باجلورب هل يستويان يف االفتتان 

  ال  :السائل 

قدمني أن هذه العورة خمفقة معليش هذا الذي قصدته ما أريد أن أقول لو صلت بدون جوارب حافية ال :الشيخ 

  ظهر لك الفرق إن شاء اهللا ؟  . 

  بالنسبة لإلمث شيخنا سؤايل يتعلق باإلمث  :السائل 

موجود اإلمث على كل حال بس الصالة . سؤالك ما كان اآلن صار متعلقا اآلن صار متعلقا باإلمث  :الشيخ 

  ...السؤال كان يف بطالن الصالة و صحة الصالة 

  تفضل : الشيخ

  اآلن إذا خرجت املرأة و تلبس اجلورب و اجلورب ال يشف معروف أن اجلورب حيجم و ال يشف  :السائل 

  أي نعم  :الشيخ 

  . هذا خروجها مسموح به  :السائل 

  ال مش مسموح  :الشيخ 

  طيب إيش تفعل  :السائل 

  بسة جورب أو مش البسة تطيل الثوب اجللباب حىت يغطي ظاهر القدمني نعم سواء كانت ال :الشيخ 

  طيب هذا جربناه عمليا صعب و فيه حرج   :السائل 

  ساحمك اهللا  :الشيخ 

  آمني  :السائل 

  .هذا حرج على نسائنا يلي ما تعودوا  على السرتة و احلشمة  :الشيخ 

  إذا ظهر القدم هل هي آمثة ؟  :السائل 

  ...شو معىن قوله تعاىل . نعم هذا سؤال غريب جدا  :الشيخ 

  أستاذنا تلبس اجلورب  :السائل 

أنت إما تكون معنا يف الشرطني الذين شرحنامها يف حجاب املرأة .أي نعم أنا عارف تلبس اجلورب  :الشيخ 

. إما أن تكون معناه كما نظن هكذا , أن ال يشف و ال يصف . إن من شرط الثوب الساتر للعورة .  املسلمة 



  و إن كانت األخرى ال تسمع اهللا فإذا فتحت حبث جديد اآلن . ضوع منتهي  و إما ال فإن كانت األوىل فاملو 

  األوىل و لكنه مل ينته ممكن أنا ما فهمت . ال  :السائل 

  تفضل إيش اللي انتهى و إيش اللي ما انتهى  :الشيخ 

  اآلن أنا معك يف األوىل أنه جيب أن ال يشف و ال يصف  :الشيخ 

  ف واال ال يصف كويس هذا اجلورب يص  :الشيخ 

  حجم القدم  :السائل 

  ما أجبتين  :الشيخ 

  يصف  :السائل 

  طيب إنتهى األمر  :الشيخ 

  و لكن ما قدمت ما فيه فتنة  :السائل 

أما , معلش يا أخي هال أعطي بالك مىت يصح التعبري مىت نفلسف احلكم ؟ حينما ال يوجد لدينا نص  :الشيخ 

فأنت تعرف أن النص ملزم للمرأة بأن تسرت  ))و يسلموا تسليما (( عاىل إذا جاء النص فموقفنا كما قال ت

  قدميها صح أم ال  

  نعم  :السائل 

طيب ملا جاء السؤال يف صحة الصالة أو بطالن الصالة جئت أنا بذلك التفصيل هال اللي ما احترج  :الشيخ 

ذا و ال ذا لكن هذه الفلسفة ما ننقلها ألنه أنا ما عندي نص ال . خلينا نسميه فلسفة لكن أنا مضطر إليها 

من موضوعها على مصادمة النص الصريح الذي يأمر املرأة بأن ال يظهر من بدا حىت ظاهر قدميها فمادام أنت 

معنا يف وجوب أن يكون الثوب سابغا و أن ال يكون شفافا و ال وصافا فإذا هذا الثوب يلي هو اآلن اجلورب 

  فيكون صاحبه آمثا  يصف و حيجم فال جيوز

أستاذي حنن نكثر األسئلة و . طيب أستاذي احلذاء الذي تلبسه املرأة إذا ظهر فهو حيجم أيضا  :السائل 

  االستفسارات ألن هذه املسألة اختلف فيها طالب العلم اختالفا كبريا 

  خري إن شاء اهللا شو حجة هذا االختالف ؟  :الشيخ 

  نلمس االن احلرج الكبري من أن جتعل املرأة ثوا جير شرب أو ذراع  يعين حجة هذا االختالف :السائل 

  أنت عم تعارض و هذا مش كالمي هذا  :الشيخ 

  ال كالمي  :السائل 



قالت إذا ينكشف ساقها قال فلتطل شبرا قالت قد ( أنت اآلن عمال تعارض احلديث  ...اسوأ  :الشيخ 

  حرج مش هيك لو مثلك يقول هذا  هذا )يأتي ريح قال فتطيله ذراعا و ال يزدن 

   ...شيخنا واقع كل نساءنا أن القدم تظهر من  :السائل 

لكن نسائنا بنات اليوم هادويل عين مش مربيات نساءنا ناشئات على الدعوة السلفية و لذلك حنن بدنا  :الشيخ 

يقولون فلن أنسى أول سفرة  نرعاهم حق الرعاية وحنملهم باليت هي أحسن على التزام الشريعة أنا أن أنسى كما

أتيحت يل إىل احلجاز مث إىل الرياض كنت أرى النساء جيررن ذيوهلن يف الطرقات اللي هي مش مزفتة مثل ما 

بتعرفوها اليوم السعودية ما شاء اهللا ال مثيل هلا طرقها مثل بالد أوربا كانت تثري الغبار ألن الذيل جمرور من خلفها 

األمام تقريبا مع , يقول للرجال ابعدوا عنا لكن هذا اجلر من اخللف ليس من األمام يعين شرب و لسان حاهلا 

سطح األرض فحينئذ ما يف أي حرج تتصوره أنت هذا احلرج احلقيقة اللي أنت بتتصوره هذا صور لك و ما 

  صور لك  , تصورته 

  صور يل ميكن  :السائل 

  بتقول يل كيف هه :الشيخ 

  باب طويل من عند أيب ليلى و ألبسته زوجيت فلما مشت كادت تقع أنا اشرتيت جل :السائل 

  صحيح شو رأيك اللي ميشي على احلبل  هه :الشيخ 

  النعل أال حيجم  :السائل 

اجلورب حيجم لك القدم متاما النعل له ختارمي وله قطع  , ال يا أخي النعل له مشكلة أخرى غري اجلورب  :الشيخ 

اآلن املرأة ملا بدها . ف هال أنت واال مؤاخذة مثل غريك أنت بتعاجل األمور نظريا وله إىل آخره ، مع ذلك شو 

تطيل الذيل كما شرع الرسول أو كما نلخص حنن آنفا أنه الزم اجللباب يسرت ظاهر القدمني ، ما عاد يهمنا هي 

ف النساء يف عهد اآلن أنت بتعر . حافية هي مكسية باجلورب أو بالنعل شايف ما منا هذا املوضوع كله 

  الرسول عليه السالم حىت بعض أمهات املؤمنني ما كانوا يلبسوا شيء حتت اجللباب ، صحيح أم ال  ؟

  .نعم   :السائل 

يعين ما يف لباس يعين أنا رجل اآلن البس لباس و البس جالبية لكن النساء يف ذلك الزمان كانوا  :الشيخ 

لذلك جاء السؤال السابق من املرأة تأيت الريح و تكشف . كل شيء خفاف يلبسوا اجلالبية و اجللباب انتهى  

باجلورب هذا فنحن ملا حنمل ! عن إيش ؟ عن ساقها اآلن ما يف كشف عن الساق ألن الساق مغطي بإيش 

نساءنا و كما أمرنا اهللا عز و جل من العناية ن أن يطلن ذيوهلن بقدر ما حيققن األمر الشرعي ما تأيت مشكلة 



ألن هذا كله يكون مستور يعين إذا كانت متنعلة أهون . ية ، جموربة إذا صح التعبري متنعلة ما عاد يهمنا حاف

  عندك واال متجوربة  ؟

  .متنعلة  أهون   :السائل 

  اذا كانت متجوربة اهون واال حافية  :الشيخ 

  متجوربة  :السائل 

  شو السبب  ؟ طيب الصحابيات كانوا حافيات و ال إشكال يف ذلك :الشيخ 

  .طول اجللباب   :السائل 

  .طول اجللباب إذا علينا ذا و نطبقه يف نساءنا كما ينبغي برفق و رمحة   :الشيخ 

  إذا شيخنا ملا جاءت أم سلمى مش أم سلمى هي اللي سألت ؟ :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

  .  ...حكت أم سلمى إذا تنكشف ساقها فإذا بتنكشف الساق  :السائل 

  .طيب هذا أحسنني لكن هل تقول بوجوب ذلك شوف أنت اآلن عكست املوضوع   :يخ الش

  وجوب ماذا  ؟ :السائل 

  .وجوب لبس اجلوربني  :الشيخ 

  .ال أنا ما بقول جيب لبس اجلوربني   :السائل 

  .إذا شو سؤالك أنا بقول أحسنني   :الشيخ 

  فإن مل تستطع  ؟ :السائل 

  ماذا تعين  ؟ :الشيخ 

أقول إذا كان اجللباب بغطي القدمني متاما و جير ذيل هذا اجللباب فال حاجة إىل لبس اجلوربني لكن  :ل السائ

  .إذا كان اجلوربني موجودات ما يف خوف من كشف الساق  

ساحمك اهللا أنت بدك تعيد املوضوع نفسه جتوابا لنصل إىل النهاية ، اآلن أنا اسألك سؤاال هل اجلورب  :الشيخ 

  للساق يقوم مقام اجللباب  ؟الكاسي 

  .ال يقوم   :السائل 

  .فإذا انتهى املوضوع وضح لك أم ال   :الشيخ 

  .وضح يل   :السائل 



  .احلمد هللا ، ذلك ما نبغي ، تفضل  :الشيخ 

مسعنا أن كتابكم آداب الزفاف ورقة فيها تراجع عن الذهب احمللق فهل هذا : أخ يسأل و يقول  :السائل 

  ؟  ...ن الشيخ ابن باز قد ناقشكم ذه املسألة مبني ذلك صحيح و هل كا

  الشيخ مني  ؟  :الشيخ 

  .  ابن باز   :السائل 

هذه أكاذيب جديدة كنا نسمع من سنني و هذه ناس من أعداء السنة مع األسف الشديد أنه أنا  :الشيخ 

إىل آخره ، أما الشيء اجلديد  ) ...من أحب أن يطوق ( : تراجعت عن القول مبا جاء يف احلديث الصحيح 

  .اآلن أن الكتاب طبع و أين تراجعت  

  .و معه ورقة   :السائل 

و معه ورقة كل هذا أظنه افرتاء ، ممكن شيء أنا ما عندي علمه و بغري إذين ممكن ألن احلقيقة كان  :الشيخ 

مطبوعة . ة مسروقة صهري نظام يف مصر منذ شهرين تقريبا فجاءين بنسخة من سلسلة األحاديث الصحيح

حرف جديد مش بس مصورة مطبوعة حرف جديد و معلق عليها يف مكانني أو أكثر رد علي أنا ، شايف 

ما . شلون هلذه الدرجة وصلت اجلرأة و قلة األدب و السرقة أن كتايب يطبع و دون إذين و بعلق  عليه رد علي 

  .شيء ما بتصور اإلنسان  . د عليه يف مانع يرد علي يف أي طريق آخر لكن أنه كتايب نفسه ير 

  . ...يف عائالت  :السائل 

  إيش يف إيش بدكم فيهم  ؟ :الشيخ 

الشيخ ابن باز ملا ذهبت أنت هناك أنا كنت يف احلج حىت أن الشيخ ابن باز ، إن هذا الشيخ موجود ،  :السائل 

الشيخ ال كتابة ال أجلس مع الشيخ مناظرة إن شاء اهللا بتجلسوا و بتتباحثوا يف بعض املسائل املختلف فيها فقال 

  .هكذا  

  .ما عندي خرب هذا الكالم املتعلق بالشيخ ابن باز  :الشيخ 

  آخر يسأل يقول ما حكم طرقعة األصابع يف املسجد  ؟ :السائل 

  يف املسجد  ؟ :الشيخ 

  .نعم   :السائل 

هنا ممكن استعمال القياس و النظر فقد ثبت  يف الصالة منهي عنه أما يف املسجد ما يف عندنا نص لكن :الشيخ 

النهي عن تشبيك األصابع ليس خاص بالصالة بل و هو منطلق إىل الصالة و هو منتظر للصالة ، فممكن 



إحلاق طرقعة األصابع بالتشبيك ، فإذا كان ينتظر الصالة فال يطرقع ، أما إذا انتهى من الصالة فيجوز لعدم 

  .وجود النهي يف ذلك  

  ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال يف الصالة  ؟ :ئل السا

  مع إيش  ؟ :الشيخ 

  ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال يف الصالة  ؟  :السائل 

آه ، ما جند يف ذلك حرجا ألنه ال يوجد نص ينهى عن ذلك ، كنا يف األمر أنه يف سنن أيب داوود و  :الشيخ 

أن الصفوف كانت ترتب في عهد الرسول عليه ( رواية أمساء بنت أيب بكر مسند اإلمام أمحد حديث من 

لكن هذا احلديث يف إسناده رجل امسه شهر بن حوشب و هو ضعيف .  )السالم الرجال فالصبيان فالنساء 

لسوء حفظه فليس هو بامللزم لتبين هذا التنظيم و الرتتيب الذي جاء به هذا احلديث إال أن هناك يف احلديث 

.  )ليلني منكم أولي األحالم و النهى ( : لصحيح ما يشري إىل شيء مما جاء فيه أال و هو قوله عليه السالم ا

و قد طبق هذا احلديث من بعض السلف حبيث أن أيب بن كعب رضي اهللا عنه جاء يوما و قد أقيمت الصالة ، 

ما أبه له يف أول األمر ، إال بعد الصالة فأخر رجال من خلف اإلمام لعله كان شابا طبعا انزعج الشاب لكن هو 

ليلني منكم أولي األحالم و ( : ، بعد الصالة التفت إليه و قال له أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لنا 

فتأخري غري أويل األحالم و النهى عن الصف وراء اإلمام هذا أمر مقطوع به لكن بالنسبة لتنظيم  )النهى 

قلنا إال ذاك احلديث الضعيف لكن إذا كان يرتتب من وراء صف األطفال يف الصف  الصفوف ليس عندنا كما

األول أو الثاين شيء من اإلخالل فهذا نراه واقعا يف بعض األحيان ، يأيت ولد طفل صغري ، يقف يف الصف 

، فمن أجل فيحرم هذا املكان للرجل سرعان ما تتسلط عليه ولد نته فيلعب يف الصالة فيخرج و يلعب و يعبث 

ضمانة استقامة الصفوف و بقائها هكذا ما يف مانع من التنظيم أو مبعىن أوضح مما يف مانع التزام ما يف حديث 

شهر بن حوشب ليس ألنه حديث ألنه غري ثابت و إمنا من باب تنظيم الصفوف و عدم اإلخالل ا ، لكن 

األول يف صالة الفجر مثال ال يتم ، فإذا ملئ مش هذا دائما ممكن نتصوره ألن يف بعض املساجد مثال الصف 

شيئا من هذا الفراغ أو الفراغ كله صبيان ما يف مانع ألنه مش راحيني يعطلوا أماكن للرجال يف هذا الصف ، فإذا 

القضية يف احلقيقة فيما ينتهي إليه رأي يف املسألة تعود إىل اإلمام الذي هو أعرف بزبائنه و باملصلني من خلفه  

واال قلة فهو يرتبهم إذا وجد أطفال مثال حمتلني أماكن على ظنه أنه ممكن الرجال حتتل  هذه األماكن كثر 

فبأخرهم ، أما إذا مل يكن شيء من ذلك ، فلسنا مكلفني بالتزام هذا التنظيم الذي جاء به شهر بن حوشب 

خير صفوف الرجال ( والسالم  خبالف الصف الثالث اخلاص بالنساء ، فذلك نظام مستمر لقوله عليه الصالة



إذا النساء البد أن يتأخرن و لو كان .  )أولها و شرها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها 

وراء اإلمام رجالن فال جيوز هلن أن يقفن ميينا و يسارا ملئن هلذا الفراغ ، أما الصبيان فليس فيهم مثل هذا 

. بقى مسألتهم تعاجل على حدود الواقع و ال يوضع هلا نظام ثابت غريه التحديد الذي جاء خبصوص النساء فت

  تفضل 

  ، هل هو من بلغ أم هو من متام الفطنة و كمال العقل  ؟ )ليلني أولي األحالم و النهى (  :السائل 

  .ال هو بلوغ زائد ما ذكرت   :الشيخ 

  .زائد ما ذكرت   :السائل 

  .البلوغ شرط   شو ذكرت ؟ متام العقل يعين :الشيخ 

  أعرف ذلك شرط البلوغ  ؟ :السائل 

  .أه معلوم   :الشيخ 

  .أما إذا كان توفر طالب مميز و لكنه مل جيد يف نفسه البلوغ   :السائل 

  .ال هذا ما يصف   :الشيخ 

  .و لكنه يعقل و يفهم من أمر الدين مامل يفهمه البالغ ممن هو حوله   :السائل 

جلواب البد من أن يكون بالغ زائد الفطنة و الذكاء و العناية بالصالة و التقاط فهمت سؤالك و ا :الشيخ 

  .أحكامها و معرفتها و حنو ذلك  

  كيف بالغالم الذي أم املسلمني و هو يف السابعة  ؟  :السائل 

  .صحيح   :الشيخ 

  .و كان خلفه من خلفه   :السائل 

( : يكون يف سن معينة ؟ اجلواب ال ، لكن هنا عندنا نص و هل عندنا نص يوجب علينا يف اإلمام أن  :الشيخ 

  . )ليلني منكم أولي األحالم و النهى 

  هل من حكمة يف ذلك نعرفها  ؟ :السائل 

  .طبعا احلكمة واضحة   :الشيخ 

  .و هي   :السائل 

لركوع و السجود و و هي أشرت إليها آنفا و هي التقاط أعمال الصالة و التقاط قراءة اإلمام و كيفية ا :الشيخ 

  .ما بني ذلك  



  .يعين هم قدوة ملن خلفهم   :السائل 

  . ...آه نعم  :الشيخ 

  .هل جيوز أن يرجع الطفل اذا جاء متاخرا  ... :السائل 

  نعم جيوز  ... :الشيخ 

  . ... :السائل 

  .يف الصف الثاين دون أن يعرض صالة الطفل للفساد برفق يعين   :الشيخ 

  اهب العقل مع صف الرجال أم مع صف األطفال ؟رجل ذ :السائل 

  .مبشي مع األصل صف الرجال   :الشيخ 

؟  ))يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا و أطيعوا الرسول و أولي األمر منكم (( : ما معىن قوله تعاىل  :السائل 

  . ...وجوب طاعة العلماء على قول من قال و لكن 

  على قول من قال  ؟ :الشيخ 

  و لكن هل جيب على طالب العلم طاعة العامل يف أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب  ؟ :ئل السا

  و لكن جيب إيش  ؟  :الشيخ 

  هل جيب على طالب العلم طاعة العامل يف أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب  ؟ :السائل 

  إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب ؟ :الشيخ 

أي أن العامل طلب منه تنفيذ أمر دنيوي و طالب العلم يستطيع تنفيذ هذا الطلب ، فهل جيب على  :ائل الس

  طالب العلم إطاعة العامل  ؟

  كمان األمر حيتاج إىل توضيح أكثر ، يعين املطلوب من الطالب للعلم أمر يتعلق به أم بالعامل  ؟  :الشيخ 

  بالعامل و هو أمر دنيوي  :السائل 

  .هو أمر دنيوي لكن يتعلق بالعامل ، أنت السائل تفضل   : الشيخ

  .  ...يعين نضرب مثال أنت تطلب مين شيئا لنفسك خدمة  :السائل 

  بقدونس هه ؟ ...يعين روح اشرتي  :الشيخ 

أستطيع ذلك لكن و معي وقت ، فيما يظهر يل الشرع يوجب علي طاعة هذا العامل طاملا أستطيع  :السائل 

  .صحيح أو خطأ   ...هذا  ذلك ، فهل

، ألن الطاعة يف الواجب يف اآلية فيما يتعلق باألمور الدينية و إال اهللا  ...هذا مش بس خطأ سيء  :الشيخ 



  . ...يرضى عن املشايخ والطرق 

  اجلواب عينه :السائل 

  .ما شاء اهللا  :الشيخ 

  الكتاب و السنة  ؟يعين املشايخ و أصحاب الطرق ال نطيعهم ألم خيالفون  :السائل 

مش هيك ، مش هيك يعين اهللا يرضى عنهم من حيث استخدامهم للمريدين ، يعين إيش بطلبوا منهم  :الشيخ 

  .  ...فيسلموا تسليما ، أما لو قال هلم قال رسول اهللا كذا ولوا أدبارهم و هذا ال جيوز 

لم أن منتثل و إذا طلبت منا شيئا نستطيعه أن حنن نريد إذا قلت لنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س :السائل 

  .منتثل أيضا  

  .ال خطأ ، هذا شرك يف اللفظ ، أنت اآلن أشركت يف اللفظ أي نعم   :الشيخ 

  ليش يا أستاذ  ؟  :السائل 

  .إذا كنت تنبهت ملا قلت فيكفيك ذلك عن اإلعادة ، بضحك الشيخ رمحه اهللا   :الشيخ 

  س معروفا عندنا الطاعة يف املعروف  ؟يا أستاذنا ، ألي :السائل 

  الطاعة يف املعروف شرعا أم عادة دنيا  ؟ :الشيخ 

  شرعا  ؟ :السائل 

  .أنت اآلن ما تبحث يف نواحي شرعية   :الشيخ 

  طيب ، أنا أسأل عن خدمة العلماء بشكل عام ، ما حكمها  ؟ :السائل 

  .أمر مرغوب فيه بال شك ، مرغوب فيه بس   :الشيخ 

  يعين ما يصل إىل مرحلة الوجوب و ال بأي حال  ؟ :ائل الس

  .ال ، أبد   :الشيخ 

  .طيب غريه   :الشيخ 

 )فر من المجذوم فرارك من األسد ( : و حديث  )ال عدوى و ال طيرة ( : كيف نوفق بني حديث   :السائل 

  ؟

إذا فهمنا املقصود من قوله .  إذا أحسنا فهم احلديث األول زال اإلشكال و مل يعد هناك داع للجمع :الشيخ 

احلديث يوضح أن . و مفهوم ذلك و أن هناك عدوى بإذن را فال إشكال  )ال عدوى بنفسها (  عليه السالم 

العقيدة اجلاهلية قبل النبوة و الرسالة و اليت يشبهها متاما عقيدة األطباء غري اإلسالميني اليوم و بعض اإلسالميني 



ى تنتقل بطبيعتها ، فالنيب صلى اهللا عليه و سلم أراد أن يبطل هذه العقيدة اليت كانت هم يتومهون أن العدو . 

مقرتنة بالعدوى ، و أن يلفت نظر هؤالء العرب الذين هداهم اهللا على يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يعرفوا 

لسبب أي أن يبطل السبب ، أن هذه العدوى صحيحة لكنها مبشيئة اهللا و هللا عز و جل أن يؤخر املسبب عن ا

فال يظهر و ال يتحقق املسبب ،  كما هو معروف مثال يف قصة النار مع إبراهيم عليه السالم ، فالنار هي حترق 

لكن حترق بإذن اهللا عز و جل ، اهللا تبارك و تعاىل هو الذي جعل هلا فيها هذه اخلصوصية لكن ما هو ملزم ا 

  .حبيث ال أسف 
  


